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ZÁV R 

 
 Ve své rigorózní práci „Právo na informaci v dispozici orgán  ve ejné moci“ 

jsem si vytý ila cíl vymezit p edm t práva na informace z pohledu, jak orgány 

ve ejné moci nakládají s informacemi, které mají v dispozici; jakým zp sobem je 

poskytují adresát m, aby naplnily jim zákony stanovené p sobnosti v i ob anovi 

p i spravování v cí ve ejných; jak napl ují principy, kterými se mají v rámci 

právního ádu a podle n j ídit, je-li v i svobod  projevu a právu vyhledávat a ší it 

informace t eba p ijmout opat ení v demokratické spole nosti nezbytná pro 

ochranu práv a svobod druhých, bezpe nost státu, ve ejnou bezpe nost, ochranu 

ve ejného zdraví a mravnosti. 

V první kapitole jsem se pokusila vymezit základy práva na informace 

interpretací poznatk , jež jsem p i studiu soudní judikatury, odborné literatury 

a právních p edpis  nalezla o pojetí ve ejné správy vytvo ené na principech 

ústavního po ádku eské republiky. Mohu konstatovat, že napln ní princip  

ve ejné správy v podob  principu ve ejné odpov dnosti, principu publicity, principu 

transparentnosti a principu ve ejné kontroly se stalo p edm tem rozsáhlého 

posouzení prost ednictvím soudní judikatury a odborné literatury. Nicmén  rozsah 

a obsah tohoto posouzení reprezentuje ur itou dobu a je spojené s ur itou 

genera n  spjatou skupinou odborník  z r zných obor .  

Takto byl pro m  dán p edpoklad o uznávaném terminologickém základu, 

jenž je svázán s otázkami základních lidských práv a svobod, podle kterého jsem 

se rozhodla zpracovat p ehled o pramenech, ze kterých právo na informace 

vyplynulo nebo které jeho existenci zaru ují. Ze srovnání použitých 

mezinárodn právních dokument  pro m  následn  vyplynulo, že ustavený institut 

práva na informace se svým základem od pojetí mezinárodn právního vymezení 

podstatn  neodlišuje a že jeho právní úprava se v podmínkách eské republiky 

obecné „nadnárodní“ úprav  bu  p ibližuje nebo ji zcela p ijímá, a koliv vzhledem 

k naší historii by to tomuto pom rn  mladému institutu nemuselo sv d it tak 

jednozna n , jak se v sou asné dob  jeví. Je proto na míst  uvést, že úprava 

práva na informace v Listin  je provád cím zákonem v maximální mí e napln na, 

ímž je uplat ování tohoto ústavního práva dostate n  upevn no k napln ní 

princip , na nichž by ve ejná správa m la být založena. 

Ve druhé kapitole jsem pozornost zam ila na jednotlivé novely zákona 

. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, jenž v práci nazývám 

Informa ním zákonem. Smyslem tohoto p ístupu bylo poukázat na okolnost, jak se 

zm nami tohoto právního p edpisu m ní vztah orgán  ve ejné moci ke zvláštním 

právním p edpis m. Jelikož je eský právní ád složitým systémem ústavních, 

zákonných a podzákonných norem, jež se vzájemn  prolínají, zam ují se orgány 

ve ejné moci p i omezování práva na informace zam ují v hojné mí e na mezní 

(hrani ící s únosnou mírou) využívání jednotlivých ustanovení zvláštních právních 

p edpis .  
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Z obsahu této kapitoly je patrné, že také preferuji omezení práva na 

informace právní úpravou, která je umožn na p edm tem zvláštních p edpis , 

avšak za p edpokladu, že se omezení bude týkat poskytování individueln  

ur eného druhu informací. Proto de lege ferenda navrhuji up esnit vztah 

Informa ního zákona ke správnímu ádu dopln ním nového zákonného d vodu 

pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, nebo  mám za to, že do doby 

ukon ení ízení zahájeného podle správního ádu by m l být p ístup k informacím 

týkajícím se p edevším jeho ú astník  omezen t etím osobám, aby tím práva 

ú astník  takového ízení byla d sledn  chrán na. 

Ve t etí kapitole v nované hmotn právním aspekt m práva na informace 

z pohledu orgán  ve ejné moci jsem se zam ila na právní úpravu postavení 

oprávn ných osob, povinných subjekt  a na pojem poskytování informace. 

V p ípad  fyzických osob ne iní právní úprava oprávn ných osob žádné 

výkladové obtíže. Také vymezení státních orgán  a subjekt  s neúplnou 

informa ní povinností není v právních p edpisech problematické. U územních 

samosprávných celk  a u ve ejných institucí tomu tak není. V p ípad  obcí a kraj  

považuji za nutné jednozna n  ur it konkrétní p íslušný orgán v rámci územního 

samosprávného celku, aby v ízení o vy izování žádosti o poskytnutí informace 

nedocházelo k odpírání spravedlnosti s poukazem na stávající právní úpravu 

místní a v cné p sobnosti. V p ípad  ve ejných institucí vzhledem 

k transparentnosti výkonu ve ejné moci a vzhledem k otev eným informa ním 

zdroj m ohledn  zvýšené míry korupce na centrální a komunální úrovni navrhuji 

doplnit stávající právní úpravu o nové skupiny povinných subjekt , p i emž 

p ihlížím k p edpokladu dodržet rovnováhu mezi oprávn ným zájmem ve ejnosti 

o poskytování informací a oprávn nými zájmy dot ených povinných subjekt  na 

ochranu jimi spravovaných a vlastn ných informací. 

P i posuzování pojmu „informace“ a jejich forem jsem dosp la k záv ru, že 

sou asné zn ní Informa ního zákona není zcela jednozna né a bylo by s ohledem 

na zvýšení právní jistoty nejen žadatele, ale i povinných subjekt  vhodné up esnit 

pojem „informace“, aby nebyly in ny bezd vodné rozdíly mezi tímto pojmem 

a pojmem „dokument“. Zárove  považuji za žádoucí zm nu ustanovení § 4 odst. 4 

InfZ, ímž by byla nalezena rovnováha mezi tím, kde kon í „jednoduchá operace“ 

a za íná „nep im ené úsilí“, a to minimáln  tak, že bude respektována evropská 

právní úprava, která je v tomto sm ru z eteln jší.  

Posílení práva žadatele o informaci spat uji v rozší ení zákonných d vod  

pro podání stížnosti podle ustanovení § 16a InfZ v p ípad  neochoty povinného 

subjektu respektovat jím požadovanou formu informace. Pokud jde o tzv. aktivní 

informa ní povinnost, neshledala jsem žádné zásadní nedostatky právní úpravy, 

které by ohrožovaly právo na p ístup k informacím. 

T etí kapitolu uzavírám úvahou o p í inách nemožnosti naplnit právo na 

informace. Informa ní zákon totiž obsahuje adu d vod , na jejichž základ  lze 

(fakultativn ) nebo je nutné (obligatorn ) požadované informace neposkytnout 
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a tím omezit právo na informace. P estože v n kterých p ípadech p etrvávají ze 

strany orgán  ve ejné moci aplika ní obtíže, jak dokládá i soudní judikatura, 

a p edm tná ustanovení by mohla být v zájmu právní jistoty jak oprávn ných osob 

tak povinných subjekt  zp esn na, mám za to, že všechny úpravy by m ly být 

p ijaty tak, aby byla nalezena rovnováha mezi obecn  chrán nými zájmy 

a obecným právem na informace. V p ípadech, kdy je dán jednozna ný zájem na 

výkonu ve ejné kontroly zejména p i nakládání s ve ejnými prost edky, se 

ztotož uji s maximáln  možným stanovením rozsahu práva na informace. Naopak 

v p ípadech, kdy lze pochybovat o objektivním zájmu o transparentnost a publicitu 

ve ejné správy a žádosti o informace jsou podávány ist  ze subjektivních d vod  

(zv davost, komer ní využití, konkuren ní boj), by  pln  respektuji zásadu 

nekauzálnosti institutu žádosti o informaci, jsem dosp la k záv ru, že Informa ní 

zákon by m l stanovit další d vody pro omezení p ístupu k informacím. Chrán ny 

by m ly být informace související s eskou republikou vedenými arbitrážními 

ízeními, nebo  sou asná právní úprava neposkytuje ochranu majetku, 

resp. majetkových práv státu. 

Prostor pro další rozší ení d vod  pro omezení p ístupu k informacím 

spat uji rovn ž v p ípadech, kdy zvláštními právními p edpisy jsou stanovena 

specifická pravidla v p ístupu k informacím a ta bych doporu ovala expressis 

verbis v Informa ním zákonu prohlásit za závazná (shodn , jako je upraveno 

in fine v § 11 odst. 4 InfZ). Pokud zvláštní zákon obsahuje specifické instituty 

týkající se poskytování informací o pr b hu konkrétních typ  ízení, není ú elem 

Informa ního zákona, aby vymezil další zp soby, jak se t chto informací domoci.  

Ve tvrté kapitole pojednávám o procesn právních aspektech práva na 

informace jako o nedílné sou ásti procesu poskytování informací orgány ve ejné 

moci. Konstatuji, že procesní úprava poskytování informací se ídí ve zna né mí e 

obecnou úpravou danou správním ádem s p ipomínkou, že Informa ním 

zákonem jsou dány ur ité odchylky od této úpravy, které lze ve v tšin  p ípad  

ozna it za zm ny v ízení ve prosp ch ur itého zjednodušení i zrychlení p i 

napl ování práva na informace. Na druhou stranu však Informa ní zákon 

ned sledným odkazem na správní ád vyvolává adu aplika ních otázek, které 

orgány ve ejné moci nejsou vždy schopné vy ešit cestou výkladu a vznikají 

situace, které oslabují právní jistotu obou stran informa ního vztahu.  

Proto považuji za žádoucí, aby došlo k jednozna nému vymezení 

subsidiární p sobnosti správního ádu pro oblast vy izování žádosti o informaci. 

Mám za to, že aplikace obecných ustanovení o správním ízení, nap íklad pro 

doru ování (§ 19 až § 26 S ) a posouzení obsahu podání (§ 37 S ) i po ítání 

lh t (§ 40, event. § 41 S ) by m la být p ipušt na nejen pro ízení 

o infostížnostech tak, jako tomu je za platného zn ní Informa ního zákona, ale 

i pro vlastní vy izování žádosti o informaci, a to nejen ve fázi vydání rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti, resp. v ízení o odvolání. Správní rozhodnutí, následn  

s právem obrany v podob  odvolání, resp. rozkladu by m lo být vydáváno pouze 

v p ípad  odmítnutí informací, p ípadn  v ízení o infostížnostech. V p ípad  
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odmítnutí žádosti z d vodu nesrozumitelnosti navrhuji odstran ní povinnosti 

vydávat rozhodnutí poté, co žadatel na výzvu k dopln ní nereaguje. Rovn ž tak se 

nep ikláním k variant  vydávání rozhodnutí o vlastním poskytnutí informací. 

ešením nazna ených otázek by podle mého názoru nebylo, kdyby se celý 

proces vy izování žádosti o informaci pod ídil režimu správnímu ádu. Vy ízení 

žádosti o informaci by se sice stalo pln  formalizovaným procesem, nicmén  ve 

svém d sledku by se ztížil, resp. omezil p ístup k informacím samotným 

žadatel m v podob  složitosti postup  v ízení o žádosti. Zárove  orgány ve ejné 

moci by správní ád vystavil administrativn  náro n jšímu ízení a z toho plynoucí 

snížené efektivit , hospodárnosti a rychlosti p i poskytování informací. 

Jako nadbyte ná ustanovení Informa ního zákona, která jsou ve svém 

d sledku áste n  proti smyslu p ístupu k informacím a z pohledu orgánu ve ejné 

moci zt žující i znep ehled ující vlastní proces poskytování informací, považuji 

ustanovení týkající se povinnosti fakticky poskytnout informace, p estože jsou již 

zve ejn ny (§ 6 odst. 2 InfZ), zve ej ovat poskytnuté informace bez toho, aniž by 

byla dostate ným zp sobem upravena jejich forma, obsah a doba zve ejn ní 

(§ 5 odst. 3 InfZ) i duplicitní úpravu ochranných opat ení v p ípad  ne innosti 

povinného subjektu (§ 16a odst. 1 písm. b) InfZ vs. § 80 S ).  

Naopak za chyb jící z pohledu orgánu ve ejné moci považuji úpravu 

v Informa ním zákonu týkající se p erušení b hu lh ty pro vy ízení žádosti 

o informaci v p ípad  podání výzvy k up esn ní žádosti podle ustanovení 

§ 14 odst. 5 písm. b) InfZ, možnosti prodloužit lh tu pro vy ízení žádosti 

o informaci v p ípad  konzultace p edm tu žádosti s t etí osobou, zejména za 

ú elem vyslovení souhlasu s poskytnutím požadované informace podle 

ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, a úpravu postupu v p ípad  podávání 

opakovaných žádostí o informace a opakovaných infostížností.  

Jsem p esv d ena, že záv ry druhé, t etí a tvrté kapitoly rigorózní práce, 

jež se bezprost edn  dotýkají oblasti innosti orgán  ve ejné moci spojené 

s právem na informace, napl ují její cíl, nebo  jsem zhodnotila uskute ování 

práva na informace z pohledu orgán  ve ejné moci a navrhla zm ny de lege 

ferenda Informa ního zákona. Domnívám se, že mnou uvedené názory v oblasti 

realizace práva na informace jsou logickým vyúst ním áste né nedokonalosti 

právní úpravy, což dokládá i rozsáhlá soudní judikatura. 

Zárove  si dovoluji vyslovit osobní názor na sou asnou úrove  poskytování 

informací orgány ve ejné moci. Jelikož jsem se o zm ny v jejich chování 

a uvažování v této oblasti zajímala od samotného po átku ú innosti Informa ního 

zákona, mohu íci, že se p ístup a poskytování informací ve ejnosti postupn  

m nil ve prosp ch principu otev enosti ve ejné správy. Prostor ke zlepšení lze 

však i nadále v oblasti dispozice s právem na informace ze strany orgán  ve ejné 

moci samoz ejm  nalézt. Domnívám se, že oblibu mezi orgány ve ejné moci tento 

institut ve ejné kontroly ale nikdy nezíská. 


